
Holsted Nyt 

 

Send mail med kommende arrangementer og aktiviteter så de kan komme med i nyhedsbrevet, 
der forventes udsendt ca hver 14. dag – mail post@holstednyt.dk     
Se flere kommende arrangementer og aktiviteter www.holsted6670.dk – arrangementer  
Tidligere nyhedsbreve kan ses på hjemmesiden Holsted Nyt http://holstednyt.dk  

Tilmelding og afmelding af nyhedsbreve – send mail post@holstednyt.dk     

Nyhedsbrev nr 39 – februar 2015 

Tirsdag d. 3. februar kl 16.30 – fyraftenssang 

kaffe/the i våbenhuset fra kl 16.30 

sang i kirken fra kl 16.45 

Vibeke Enemark og Vibeke Overgaard vælger salmer og synger desuden en duet for to. 

Gratis adgang, og alle er velkomne. 

Mødested: Holsted kirke, Vestergade 11 – kontaktperson Kristian Larsen tlf 51 36 24 65 

Fredag og lørdag d. 6. og 7. februar – Kæmpe aktivitetsweekend for børn og voksne 

med aktiviteter som rock fall, kæmpe hoppeborge, adrenalinbane, minigolf, snappy dragon osv. 

Der vil være forskellige aktiviteter i løbet af dagen.  

Der vil også være en afdeling til de mindste (0-5 år) med hoppeborge osv. 

Fredag kl 15-21 og lørdag kl 10-16. 

Pris: 80,- kr pr barn pr dag – 2 dage 130,- kr – grupper pr dag (15 børn) 60,- kr pr barn 

Arrangør: De blå spejder i Holsted 

Mødested: Medius, Højmarksvej 18  

Tirsdag d. 10. februar kl 19 – afstemningsfest 

Lars Henningsen dr. phil. og tidligere leder af studieafdelingen og arkivet ved Dansk 

Centralbibliotek i Flensborg fortæller om betydningen af København-Bonn Erklæringen 

60 år. - Et samlivs udvikling. 

Arrangør: Holsted-Brørup Grænseforening – kontaktperson: Erling Schellerup tlf 75 39 23 58 

Mødested: Blomsterengen Ældrecenter, Blomsterengen 42  

Tirsdag d. 17. februar kl 19 – Borgermøde i Holsted Lokalråd 

borgerne i Holsted valgdistrikt indbydes hermed til det årlige borgermøde. 

Dagsorden iflg. vedtægterne – se hjemmesiden www.holstedlokalraad.dk  

Før borgermødet vil der blive givet en orientering om Danish Crown, og der bliver mulighed for, 

at se slagteriet fra publikumsarealet, der slagtes ikke på det pågældende tidspunkt. 

Arrangør: Holsted Lokalråd  

begrænset plads, derfor tilmelding tlf 61 50 13 85 (mellem kl 17-19) eller owj@holstedlokalraad.dk  

Mødested: Danish Crown, Energivej 5 
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